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บทคดัย่อ 
 

 มะเร็งท่อน ้าดีเป็นโรคท่ีคุกคามต่อชีวติและสร้างความทุกขท์รมานทางจิตวญิญาณเป็นอยา่งมาก 
ท าให้ผูท่ี้เป็นมะเร็งท่อน ้ าดีมีความตอ้งการการตอบสนองดา้นจิตวิญญาณ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัใน  
แต่ละบุคคล การวิจยัเชิงพรรณนาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของผูท่ี้เป็นมะเร็ง
ท่อน ้ าดี โดยใช้กรอบแนวคิดความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยมะเร็งของ เทยเ์ลอร์ (Taylor, 2003) 
กลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้เป็นมะเร็งท่อน ้าดี จ  านวน 267 ราย ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
จงัหวดัอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวมรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามความต้องการด้านจิต
วิญญาณของผูท่ี้เป็นมะเร็งท่อน ้ าดี ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอน บาคเท่ากบั .93 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  

 กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 55.80 มีความตอ้งการดา้นจิตวญิญาณโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นการเช่ือมโยงกบัศาสนา 
ส่ิงสูงสุดและส่ิงยึดเหน่ียวอ่ืน (ร้อยละ 72.30) ด้านการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต (ร้อยละ 
71.50) ดา้นการให้ความรักแก่ผูอ่ื้นและการไดรั้บความรักจากผูอ่ื้น (ร้อยละ 61.80) ดา้นการมีทศันคติ
เชิงบวกและความหวงั (ร้อยละ 61.00) และดา้นการทบทวนเร่ืองความเช่ือ (ร้อยละ 51.70) ส่วนดา้นท่ี
กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการปฏิบติักิจกรรมตามความเช่ือทาง
ศาสนา (ร้อยละ 66.30) และด้านการเตรียมพร้อมในการเขา้สู่ความตาย (ร้อยละ 65.90) นอกจากน้ี 
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กลุ่มตวัอย่างรายงานว่าส่ิงท่ีมีความหมายในชีวิตและท าให้ชีวิตมีคุณค่า ได้แก่ บุญกรรมท่ีได้ท ามา 
(ร้อยละ 34.10) ค าสอนสั่งทางศาสนา (ร้อยละ 24) และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (ร้อยละ 17.20) ตามล าดบั 

 ผลการวจิยัคร้ังน้ี สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพในการ
วางแผนให้การช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผูท่ี้เป็นมะเร็งท่อน ้ าดี
ในขณะอยูโ่รงพยาบาล ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและความผาสุกทางจิตวญิญาณ การศึกษาคร้ังต่อไปควรมี
การศึกษาวธีิการท่ีตอบสนองความตอ้งการทางจิตวญิญาณของกลุ่มประชากรน้ี 
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ABSTRACT 
 

 Cholangiocarcinoma (CCA) is a life threatening disease that causes enormous spiritual 
distress. Individuals who have CCA may have different spiritual needs. This descriptive study 
aimed to explore the spiritual needs of persons with CCA by using the Model of Spiritual Needs in 
Patients with Cancer developed by Taylor (2003) as a conceptual framework. Samples consisted of 
267 persons with CCA who were treated at Sanpasitthiprasong Hospital in Ubon Ratchathani 
province from November 2013 and May 2014. A Demographic Questionnaire and a Spiritual Needs 
of Persons with CCA Questionnaire were used for data collection. The Cronbach’s alpha coefficient 
of the tool was .93.  Descriptive statistics were used to analyze the data. 

 Results of the study revealed that: 

 Fifty five point eight percent of the study samples had high level of overall spiritual needs. 
Considering each domain, the study results demonstrated that the study samples had high level in 
the domain of spiritual need associated with religion and divinity (72.30 %), finding the meaning 
and purpose of life (71.50 %), giving love to and receiving love from others (61.80 %), positive 
attitude and hope (61.00 %), and reviewing beliefs (51.70 %). Sixty six point three percent of the 
study samples had a moderate level of spiritual needs in terms of religious practice and 65.90 
percent in preparing for death. Moreover, the sample of study reported that meaning in their lives 
was karma (34.10 %), religious taught (24 %) and sacred items (17.20 %). 
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 The study results provide preliminary information for nurses and other healthcare professions 
in planning support to meet the spiritual needs of persons with CCA who are admitted to hospitals, 
and enhancing their quality of life and spiritual well-being. Further study should be done to develop 
constructive interventions for responding to the spiritual needs of this sector of the population. 

 
 


